Esityslista viikkokokous nro 21 / 2012 – 2013
10.01.2013
1. Avaus
- Presidentti avaa kokouksen ja toivottaa omat veljet tervetulleeksi.
2. Yleistä
- Vaihto-oppilas Maija Kiviniemen osalta hakemuksia veli Jaakon osalta täytelty
- Isäntäperheeksi ilmoittautuminen.
Perheet koulutettava, selvitettävä kuka kouluttaa ja miten. 2-4 kpl
Kummin valinta, Markku (Marja jos tyttö) Rintala.
- Turva-asiamies, Janne Lahnalampi.
- Suomen Rotaryn rotarymatrikkelin toimittaminen rotaryvuodelle 2013–2014 on
käynnissä. Seuraavaksi on ensiarvoisen tärkeää saada klubien klubitiedot,
jäsentiedot ja rotaryvuoden 2013–2014 klubien toimihenkilöiden tiedot
tarkistetuiksi ja päivitetyiksi.
- Matrikkelin sisällöstä suurin osa, klubi- ja jäsentiedot, perustuu klubien SR:n
jäsentietojärjestelmään päivittämiin tietoihin. Rotarytoimiston ja kuvernöörien
kirjeposti-, sähköposti- ja puhelinyhteydet klubeihin perustuvat
jäsentietojärjestelmässä oleviin tietoihin.
- Klubi- ja jäsentiedot sekä toimihenkilöiden tiedot tulee tarkistaa ja saattaa ajan
tasalle tammikuun 2013 loppuun mennessä. Matrikkeli julkaistaan perustuen
näihin tietoihin. Julkaisutoimikunnalla ei ole mahdollisuuksia tarkastaa tietojen
paikkansa pitävyyttä. Vastuu on klubeilla.
Matrikkelin julkaisu- ja jakeluajankohta on kesäkuun alku 2013. Ilmoittakaa
muutokset yhteystiedoissa ensi viikon kokouksessa viimeistään sihteerille.
- PDG Kari Aarno on taas laatinut kuntokortin Suomen kaikista rotaryklubeista ja
piireistä ajalta 1.7-30.11.2012. Kari Aarno huomauttaa että läsnäoloprosentit
puuttuvat muutamasta klubeista. Hän on korvannut puuttuvat numerot numerolla
35, joka oli pienin löydetty läsnäoloprosentti Suomessa.
Piirimme pärjää vielä suhteellisesti parhaiten muuten mollivoittoisissa tilastoissa.
Tulevaisuutta ajatellen niin Rotary International'in Board on hyväksynyt
jäsentavoitteeksemme vähintään 1.150 tämän rotaryvuoden lopussa.
Ja sitten 1.200 jäsenrajan ylitys seuraavana vuonna.
Viime vuoden marraskuun lopussa piirimme klubeissa oli 1.087 jäsentä
verrattuna 1.105 jäseneen 30.6.2012. Tuntuu siltä, että pieni vähennys
alkusyksystä kuuluu vuosirytmiin ennen kuin uusi klubijohto on
pääsyt vauhtiin.

- Muut asiat: Veljillä huolia, murheita tai jotain ihan muuta
ESITELMÄVUOROT:
- Mantere Antti 17.01.2013
- Latva-Teikari Markku 24.01.2013, aiheena tuulienergia, asiantuntija paikalla
- Latvanen Pekka / Pirttinen Esa 31.01.2013
- Latvanen Juha 7.02.2013
3. Esitelmä, veli Markku:
• Tulvia ja rantasortumia 2011
• Tulvatorjunta aloitettiin jääsahauksella
• Valtatie 8 poikki muutaman päivää
• Melekeen sortuma (melkein) Hourunkoski 2011
• Mäkelänkoski- Kainuun valvonnassa oleva voimalaitospato
• Kyröjoen rantasortuma Ilmajoen Koskenkorvalla
• Kevät 2012 rauhallista
• Syksy 2012 paljon vettä!
• Tulevaisuuden tulvat?
4. Muuta
Arvonta. Onni suosi Hantulan Jaria.
Presidentti päättää kokouksen

